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Przegląd prawodawstwa UE w zakresie 
dobrostanu zwierząt (PL)

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Wprowadzenie

D l a c z e g o  p r o w a d z i m y  k o n s u l t a c j e ?

W ramach tej inicjatywy zbadane zostaną różne możliwości zaradzenia niedociągnięciom stwierdzonym 
podczas niedawnej oceny przepisów UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Celem jest dokonanie przeglądu 
tych przepisów.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie i doświadczenia dotyczące adekwatności obecnych przepisów i 
s p o s o b ó w  i c h  u d o s k o n a l e n i a .

G r u p a  d o c e l o w a

każda grupa, której bezpośrednio dotyczą przepisy, np. rolnicy i inne podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwa spożywcze
członkowie społeczeństwa
(ewentualnie) organizacje pozarządowe zajmujące się dobrostanem zwierząt i organizacje 
konsumenckie.

Informacje o respondencie

Podstawowe informacje

Imię

Nazwisko

E-mail (nie zostanie opublikowany)

*

*

*
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Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu można udzielać w jednym z 24 języków urzędowych 
UE. Proszę wskazać, w jakim języku udzielają Państwo odpowiedzi.

Język, w którym udzielam odpowiedzi
angielski
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
irlandzki
litewski
maltański
niderlandzki
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
szwedzki
słowacki
słoweński
węgierski
włoski
łotewski

Udzielam odpowiedzi:
w imieniu ośrodka akademickiego/instytutu badawczego
w imieniu stowarzyszenia przedsiębiorców
w imieniu przedsiębiorstwa/organizacji przedsiębiorstw
w imieniu organizacji konsumenckiej
jako obywatel UE
w imieniu organizacji środowiskowej

*

*
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jako obywatel spoza UE
w imieniu organizacji pozarządowej (NGO)
w imieniu organu publicznego
w imieniu związku zawodowego
inne

Jeżeli powyżej odpowiedzieli Państwo „inne”, proszę określić:
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 50

Jeżeli udzielają Państwo odpowiedzi w imieniu przedsiębiorstwa lub organizacji
/stowarzyszenia przedsiębiorstw, jakiego rodzaju działalność ono prowadzi?

Rolnicy / zawodowi hodowcy zwierząt
Przetwórcy / organizacje przetwórców działające w łańcuchu dostaw żywności 
pochodzenia zwierzęcego
Sprzedawcy detaliczni / organizacje detalistów
Organizatorzy transportu, przewoźnicy, przedsiębiorstwa handlowe, miejsca 
gromadzenia
Rzeźnie (np. podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, personel i urzędnicy 
odpowiedzialni za dobrostan zwierząt)
Inne podmioty w łańcuchu dostaw i ich organizacje (np. przedsiębiorstwa 
handlowe, hurtownicy)

Jeżeli udzielają Państwo odpowiedzi w imieniu przedsiębiorstwa lub organizacji
/stowarzyszenia przedsiębiorstw, jakiego rodzaju system produkcji Państwo 
stosują?

chów ściółkowy
chów ekologiczny
chów klatkowy
chów wybiegowy
w ramach systemu etykietowania lub prywatnego systemu certyfikacji
inne

Jeżeli powyżej odpowiedzieli Państwo „inne”, proszę określić:
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 50
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Wielkość organizacji
mikro (1-9 pracowników)
mała (10-49 pracowników)
średnia (50-249 pracowników)
duża (co najmniej 250 pracowników)

Zakres
międzynarodowy
lokalny
krajowy
regionalny

Szczebel zarządzania
parlament
urząd
agencja

Szczebel zarządzania
organ władz lokalnych
agencja lokalna

Państwo pochodzenia
Proszę wskazać swoje państwo pochodzenia lub państwo siedziby organizacji.

Afganistan Gambia Malediwy Serbia
Albania Georgia 

Południowa i 
Sandwich 
Południowy

Malezja Seszele

Algieria Ghana Mali Sierra Leone
Andora Gibraltar Malta Singapur
Angola Grecja Mariany 

Północne
Sint Maarten

Anguilla Grenlandia Maroko Somalia
Antarktyda Gruzja Martynika Sri Lanka
Antigua i Barbuda Guam Mauretania Stany 

Zjednoczone

*

*

*

*

*
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Arabia Saudyjska Guernsey Mauritius Sudan
Argentyna Gujana Małe Oddalone 

Wyspy Stanów 
Zjednoczonych

Sudan 
Południowy

Armenia Gujana 
Francuska

Meksyk Surinam

Aruba Gwadelupa Mikronezja Svalbard i Jan 
Mayen

Australia Gwatemala Mjanma/Birma Syria
Austria Gwinea Monako Szwajcaria
Azerbejdżan Gwinea Bissau Mongolia Szwecja
Bahamy Gwinea 

Równikowa
Montserrat Słowacja

Bahrajn Haiti Mozambik Słowenia
Bangladesz Hiszpania Mołdawia Tadżykistan
Barbados Honduras Namibia Tajlandia
Belgia Hongkong Nauru Tajwan
Belize Indie Nepal Tanzania
Benin Indonezja Niderlandy Timor Wschodni
Bermudy Irak Niemcy Togo
Białoruś Iran Niger Tokelau
Boliwia Irlandia Nigeria Tonga
Bonaire, Sint 
Eustatius i Saba

Islandia Nikaragua Trynidad 
i Tobago

Bośnia 
i Hercegowina

Izrael Niue Tunezja

Bostwana Jamajka Norfolk Turcja
Brazylia Japonia Norwegia Turkmenistan
Brunei Jemen Nowa Kaledonia Turks i Caicos
Brytyjskie 
Terytorium 
Oceanu 
Indyjskiego

Jersey Nowa Zelandia Tuvalu

Brytyjskie Wyspy 
Dziewicze

Jordania Oman Uganda
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Burkina Faso Kajmany Pakistan Ukraina
Burundi Kambodża Palau Urugwaj
Butan Kamerun Palestyna Uzbekistan
Bułgaria Kanada Panama Vanuatu
Chile Katar Papua-Nowa 

Gwinea
Wallis i Futuna

Chiny Kazachstan Paragwaj Watykan
Chorwacja Kenia Peru Węgry
Clipperton Kirgistan Pitcairn Wenezuela
Curaçao Kiribati Polinezja 

Francuska
Wietnam

Cypr Kolumbia Polska Wybrzeże Kości 
Słoniowej

Czad Komory Portoryko Wyspa Bouveta
Czarnogóra Kongo Portugalia Wyspa Bożego 

Narodzenia
Czechy Korea Północna Republika 

Południowej 
Afryki

Wyspa Man

Dania Korea 
Południowa

Republika 
Środkowoafrykań
ska

Wyspa Świętej 
Heleny, Wyspa 
Wniebowstąpieni
a i Tristan da 
Cunha

Demokratyczna 
Republika Konga

Kosowo Republika 
Zielonego 
Przylądka

Wyspy Alandzkie

Dominika Kostaryka Reunion Wyspy Cooka
Dominikana Kuba Rosja Wyspy 

Dziewicze 
Stanów 
Zjednoczonych

Dżibuti Kuwejt Rumunia Wyspy Heard i 
McDonalda

Egipt Laos Rwanda
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Wyspy 
Kokosowe 
(Keelinga)

Ekwador Lesoto Sahara 
Zachodnia

Wyspy Marshalla

Erytrea Liban Saint-Barthélemy Wyspy Owcze
Estonia Liberia Saint Kitts i Nevis Wyspy 

Salomona
Eswatini (Suazi) Libia Saint Lucia Wyspy Świętego 

Tomasza 
i Książęca

Etiopia Liechtenstein Saint-Martin Włochy
Falklandy Litwa Saint-Pierre 

i Miquelon
Zambia

Fidżi Luksemburg Saint Vincent 
i Grenadyny

Zimbabwe

Filipiny Macedonia 
Północna

Salwador Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

Finlandia Madagaskar Samoa Zjednoczone 
Królestwo

Francja Majotta Samoa 
Amerykańskie

Łotwa

Francuskie 
Terytoria 
Południowe 
i Antarktyczne

Makau San Marino

Gabon Malawi Senegal

Nazwa organizacji
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Numer w rejestrze służącym przejrzystości
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Proszę sprawdzić, czy Państwa organizacja jest zarejestrowana w . Jest to baza rejestrze służącym przejrzystości
danych, w której mogą się dobrowolnie rejestrować organizacje dążące do wywarcia wpływu na proces decyzyjny 
w UE.

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Komisja opublikuje wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji publicznych. Mogą 
Państwo zdecydować, czy Państwa dane zostaną podane do wiadomości publicznej, czy też woleliby 
Państwo zachować anonimowość, kiedy odpowiedzi zostaną opublikowane. W celu zachowania 
przejrzystości zawsze publikowane są następujące dane: rodzaj respondenta (np. „stowarzyszenie 
przedsiębiorców”, „organizacja konsumencka”, „obywatel Unii”), kraj pochodzenia, nazwa i 
wielkość organizacji oraz jej numer w rejestrze służącym przejrzystości. Państwa adres e-mail 

 Proszę wybrać wariant dotyczący prywatności, który najbardziej nigdy nie zostanie opublikowany.
Państwu odpowiada. Warianty dotyczące prywatności są domyślne w zależności od wybranego rodzaju 
respondenta:

Ustawienia prywatności publikacji odpowiedzi
Komisja opublikuje odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji publicznych. Mogą Państwo 
zdecydować, czy chcą podać swoje dane do wiadomości publicznej, czy też zachować anonimowość.

Zachowanie anonimowości
Po otrzymaniu Państwa odpowiedzi opublikowany zostanie rodzaj 
respondenta wybrany w ramach tych konsultacji oraz Państwa kraj 
pochodzenia i odpowiedzi. Państwa imię i nazwisko nie zostaną 
opublikowane. W samych odpowiedziach nie należy podawać żadnych 
danych osobowych.
Publikacja danych
Opublikowane zostaną: Państwa imię i nazwisko, rodzaj respondenta wybrany 
w ramach konsultacji, Państwa kraj pochodzenia oraz odpowiedzi.

Ustawienia prywatności publikacji odpowiedzi
Komisja opublikuje odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji publicznych. Mogą Państwo 
zdecydować, czy chcą podać swoje dane do wiadomości publicznej, czy też zachować anonimowość.

Zachowanie anonimowości
Publikowane są wyłącznie dane dotyczące organizacji: po otrzymaniu 
Państwa odpowiedzi opublikowane zostaną następujące dane: rodzaj 
respondenta wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w imieniu 
której Państwo udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze służącym 
przejrzystości, wielkość i kraj pochodzenia organizacji oraz Państwa 
odpowiedzi. Państwa imię i nazwisko nie zostaną opublikowane. Jeżeli chcą 
Państwo zachować anonimowość, w samych odpowiedziach nie należy 
podawać żadnych danych osobowych.
Publikacja danych 
Publikowane są następujące dane dotyczące organizacji i respondenta: rodzaj 
respondenta wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w imieniu 

*

*
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której Państwo udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze służącym 
przejrzystości, wielkość i kraj pochodzenia organizacji, jak również 
odpowiedzi. Państwa imię i nazwisko również zostaną opublikowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z przepisami 
.dotyczącymi ochrony danych osobowych

Ocena adekwatności i przegląd obowiązujących przepisów:

W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię , aby promować przejście na „Od pola do stołu” system 
zrównoważonej żywności.

Ponieważ dobrostan zwierząt jest podstawą zrównoważonej produkcji żywności, Komisja zobowiązała się 
dokonać do 2023 r. przeglądu obowiązujących przepisów UE w zakresie dobrostanu zwierząt oraz 
rozważyć możliwość znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Jego celem będzie poprawa dobrostanu zwierząt oraz poszerzenie zakresu przepisów, poprzez 
dostosowanie ich do najnowszych dowodów naukowych, aktualnych priorytetów politycznych i oczekiwań 
społecznych, przy jednoczesnym ułatwieniu egzekwowania tych przepisów.

Przepisy UE poddane przeglądowi to: 

dyrektywa dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich 
4 dyrektywy ustanawiające minimalne normy ochrony:

kur niosek 
brojlerów
świń 
cieląt

rozporządzenie w sprawie transportu zwierząt
rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Te unijne akty prawne regulują dobrostan zwierząt na poziomie gospodarstw, podczas transportu i uboju 
oraz obejmują zwierzęta - w tym ryby - hodowane i utrzymywane w celach gospodarskich, a także koty i 
psy przewożone w celach handlowych.

Akty te nie dotyczą zwierząt dzikich (z wyjątkiem przypadków, gdy uśmierca się je w celu zmniejszenia ich 
liczebności), zwierząt doświadczalnych lub laboratoryjnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy są one przewożone) 
ani jakichkolwiek bezkręgowców.

Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej produkcji i 
uczciwej konkurencji dla unijnych przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/en/
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
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W 2020 r. Komisja przeprowadziła ocenę („kontrolę adekwatności”) obowiązującego prawodawstwa, aby 
ocenić, co należy zmienić, a następnie w 2021 r. rozpoczęła ocenę skutków w odniesieniu do 
ewentualnych zmian.

Celem konsultacji jest zapoznanie się z Państwa opiniami na temat obowiązujących przepisów 
dotyczących dobrostanu zwierząt, a także na temat proponowanych zmian.

1. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
mam 
zdania

W porównaniu z sytuacją 
sprzed 25 lat ochrona 
zwierząt gospodarskich jest 
bardziej jednolita we 
wszystkich państwach UE.

W porównaniu z sytuacją 
sprzed 25 lat w całej UE 
ochrona zwierząt 
gospodarskich jest bardziej 
kompleksowa (pod względem 
objętych nią gatunków).

Określone w przepisach UE 
wymogi dotyczące 
dobrostanu zwierząt są łatwe 
do stosowania i jest jasne, 
jak należy je stosować.

Poprawa dobrostanu zwierząt 
przyczyniła się do bardziej 
zrównoważonego systemu 
żywnościowego, na przykład 
wprowadzając zdrowsze 
zwierzęta do łańcucha 
żywnościowego.

Wspólne przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt ułatwiły 
handel i zwiększyły 
konkurencję w Europie, na 
przykład usuwając 
przeszkody w handlu 
zwierzętami i produktami 
pochodzenia zwierzęcego na 
jednolitym rynku.

*

*

*

*

*
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2. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
mam 
zdania

Przestrzeganie (niektórych) 
wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt 
określonych w przepisach UE 
nie jest (zbyt) uciążliwe lub 
kosztowne dla producentów 
(np. rolników).

Przestrzeganie (niektórych) 
wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt 
określonych w przepisach UE 
nie jest (zbyt) uciążliwe lub 
kosztowne dla przetwórców 
(np. rzeźni).

Przestrzeganie (niektórych) 
wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt 
określonych w przepisach UE 
nie jest (zbyt) uciążliwe lub 
kosztowne dla detalistów.

Przestrzeganie (niektórych) 
wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt 
określonych w przepisach UE 
nie jest nieproporcjonalnie 
uciążliwe lub kosztowne dla 
małych/średnich 

*

*

*

*
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przedsiębiorstw (np. rzeźni, 
przedsiębiorstw 
transportowych, detalistów).

Przepisy i wymogi dotyczące 
dobrostanu zwierząt nie są 
(zbyt) trudne do zrozumienia 
dla konsumentów.

Unijne przepisy i wymogi 
dotyczące dobrostanu 
zwierząt powodują 
dodatkowe koszty dla 
konsumentów kupujących 
produkty zgodne ze 
standardami dobrostanu 
zwierząt.

*

*
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3. Poziom informacji na temat norm w zakresie dobrostanu zwierząt w UE

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
mam 
zdania

Czuję się wystarczająco 
poinformowany(-a) o 
warunkach hodowli zwierząt 
w UE (tj. o sposobie ich 
traktowania w okresie 
rozrodu).

Czuję się wystarczająco 
poinformowany(-a) o 
warunkach transportu 
zwierząt gospodarskich w UE.

Czuję się wystarczająco 
poinformowany(-a) o 
warunkach, w jakich 
zwierzęta gospodarskie są 
transportowane poza granice 
UE.

Czuję się wystarczająco 
poinformowany(-a) o 
warunkach uboju zwierząt 
gospodarskich w UE.

*

*

*

*
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Możliwe zmiany w przepisach UE dotyczących dobrostanu zwierząt:

4. Czy obecny poziom dobrostanu zwierząt w UE jest wystarczający aby:

- zapewnić odpowiednią i jednolitą ochronę wszystkich gatunków zwierząt, które jej 
potrzebują?

Tak
Nie
Nie mam zdania

- zapewnić przedsiębiorstwom uczciwą konkurencję w całej UE?
Tak
Nie
Nie mam zdania

- sprostać przyszłym wyzwaniom związanym ze zrównoważoną produkcją 
żywności, takim jak zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej?

Tak
Nie
Nie mam zdania

Jeżeli odpowiedzieli Państwo NIE na którekolwiek z powyższych pytań, które z 
poniższych działań mogłyby przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt w UE?

Bardzo 
ważne

Ważne
Dość 
ważne

Przeprowadzanie przez organy krajowe większej liczby inspekcji i 
kontroli, w celu poprawy zgodności z obowiązującymi przepisami.

Udoskonalenie obowiązujących przepisów dotyczących wymogów w 
zakresie dobrostanu świń, cieląt, kur niosek i brojlerów.

Uwzględnienie dodatkowych gatunków zwierząt, oprócz tych, które są 
już chronione szczegółowymi przepisami (świnie, cielęta, kury nioski i 
brojlery).

Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii do lepszego 
monitorowania dobrostanu zwierząt podczas transportu (np. kamery, 
systemy nawigacji satelitarnej, sztuczna inteligencja).

Zwiększenie wykorzystania wskaźników naukowych, aby lepiej oceniać 
dobrostan zwierząt (np. wskaźniki urazów innych niż zapalenie skóry 
opuszki podeszwowej).

*

*

*
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Poprawa szkoleń dla osób zajmujących się zwierzętami, tak aby mogły 
one stosować praktyki poprawiające dobrostan tych zwierząt (np. dla 
rolników, pracowników rzeźni i kierowców).

Lepsze informowanie konsumentów o warunkach dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt podczas transportu:

Obowiązujące prawodawstwo UE w tej dziedzinie reguluje transport żywych zwierząt między państwami 
UE i wymaga kontroli zwierząt wwożonych do UE lub z niej wywożonych.

Aby zapobiec zranieniom lub niepotrzebnemu cierpieniu, wszystkie przewożone zwierzęta muszą być w 
stanie kwalifikującym je do przewozu, muszą mieć wystarczającą przestrzeń w trakcie transportu 
(wysokość i powierzchnia podłogi), a w razie potrzeby i w określonych odstępach czasu należy zapewnić 
im wodę, paszę i odpoczynek.

W przypadku długotrwałego transportu (tj. powyżej 8 godzin) między państwami UE i do miejsc 
przeznaczenia poza UE przewoźnicy muszą mieć niezbędne zezwolenia, dokumentację, system nawigacji 
satelitarnej i plany awaryjne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Organy krajowe muszą przeprowadzać 
kontrole w miejscu wyjazdu, a następnie wyrywkowo.

5. W celu (lepszej) ochrony zwierząt podczas długotrwałego transportu 
(ponad 8 godzin):

Tak Nie
Nie 

mam 
zdania

Należy wprowadzić maksymalny czas transportu.

Potrzebne są bardziej szczegółowe wymogi dla różnych gatunków zwierząt.

Potrzebne są wymogi techniczne w odniesieniu do różnych środków transportu 
wykorzystywanych do długotrwałego transportu (np. monitorowanie satelitarne, 
wentylacja i zaopatrzenie w wodę).

6. Biorąc pod uwagę trudności w zapewnieniu przestrzegania przepisów poza 
granicami UE:

Tak Nie
Nie 

mam 
zdania

Wywóz żywych zwierząt do państw spoza UE do celów hodowlanych powinien 
być zakazany (po okresie przejściowym).

Wywóz żywych zwierząt do państw spoza UE w celu uboju powinien być 
zakazany (po okresie przejściowym).

Wywóz żywych zwierząt powinien być ograniczony wyłącznie do tych państw 
spoza UE, których wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt są co najmniej 
równoważne z wymogami obowiązującymi w UE.

*

*

*

*

*

*
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Wywóz żywych zwierząt do państw spoza UE powinien być dozwolony jedynie 
w ściślejszych warunkach kontroli (np. przy wyjeździe, na dowolnym etapie 
długotrwałego transportu i w punktach wyjścia z UE).

7. Poprawa dobrostanu nieodsadzonych cieląt i innych podatnych na 
zagrożenia zwierząt, takich jak krowy cielne:

Tak Nie
Nie 

mam 
zdania

Należy zakazać transportu nieodsadzonych cieląt i innych podatnych na 
zagrożenia zwierząt (po okresie przejściowym).

Transport nieodsadzonych cieląt i innych podatnych na zagrożenia zwierząt 
powinien być dozwolony tylko przy bardziej rygorystycznych wymogach 
dotyczących dobrostanu i kontroli.

Transport nieodsadzonych cieląt i innych podatnych na zagrożenia zwierząt 
powinien być ograniczony do 8 godzin.

Dobrostan zwierząt na poziomie gospodarstwa:
 
Dyrektywa 98/58/WE ustanawia  ochrony zwierząt i ryb wszystkich gatunków ogólne zasady
utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skóry lub futra lub do innych celów chowu.

Ponadto w czterech dyrektywach dotyczących świń, cieląt, kur niosek i brojlerów ustanowiono bardziej szcz
.egółowe wymogi

Przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich ustanawiają , organy normy minimalne
krajowe mogą przyjmować bardziej rygorystyczne przepisy (pod warunkiem, że są one zgodne z prawem 
UE).
 

8. Czy należy wprowadzić bardziej szczegółowe wymogi dla różnych 
gatunków zwierząt?

Tak
Nie
Nie mam zdania

Jeśli TAK, dla jakich gatunków/kategorii zwierząt:
Krowy mleczne
Bydło opasowe
Owce
Kozy

*

*

*

*

*
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Konie
Norki
Jenoty
Lisy
Koty
Psy
Króliki
Kurki na nioski
Kurczęta reprodukcyjne
Indyki
Kaczki
Gęsi
Przepiórki
Łosoś hodowlany
Pstrąg hodowlany
Karp hodowlany
Labraks hodowlany
Dorada hodowlana
Węgorz europejski hodowlany
Bezkręgowce wodne, takie jak homary, skorupiaki

9. Obecnie niektóre procedury są dozwolone w UE jedynie w określonych 
okolicznościach lub jeżeli nie są przeprowadzane rutynowo.

Jak Państwa zdaniem należy traktować następujące praktyki okaleczania?

Zakaz
Dodatkowe 
ograniczenia

Nie 
potrzeba 

podejmować 
żadnych 
działań

Nie 
mam 
zdania

Obcinanie ogonów (usunięcie części ogona świni 
w celu zmniejszenia ryzyka obgryzania ogonów u 
starszych świń)

Kastracja (usuwanie genitaliów świń w celu 
uniknięcia zapachu płciowego knura)

Usuwanie rogów (usuwanie cielętom rogów w celu 
uniknięcia obrażeń)

*

*

*
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Przycinanie dziobów (usuwanie części dzioba u 
ptaków w celu uniknięcia wydziobywania piór u 
ptactwa)

10. W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja ogłosiła, że w odpowiedzi na 
europejską inicjatywę obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej” zaproponuje 
stopniowe wycofywanie, a następnie zakazanie stosowania klatek dla 
gatunków wymienionych poniżej.

Jak długo maksymalnie powinien potrwać okres stopniowego wycofywania?

Maksymalnie 
5 lat

Maksymalnie 
10 lat

Maksymalnie 
15 lat

Nie 
mam 
zdania

Lochy (legowiska dla loch karmiących 
i klatki dla loch)

Kury nioski

Cielęta (kojce indywidualne)

Króliki

Młode kury

Hodowlane kury brojlery

Hodowlane kury nioski

Przepiórki

Kaczki

Gęsi

11. Czy produkty przywożone powinny podlegać szczególnym wymogom w 
zakresie dobrostanu, takim jak pochodzenie z chowu bezklatkowego?

Tak
Nie
Nie mam zdania

Jeśli TAK, czy powinny to być wymogi:

Tak Nie
Nie 

mam 
zdania

takie same jak mające zastosowanie do produkcji unijnej?

równoważne z mającymi zastosowanie do produkcji unijnej?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania, umożliwiające konsumentom 
identyfikację produktów wytwarzanych w warunkach dobrostanu 
odpowiadających unijnym?

Dobrostan zwierząt podczas ich uśmiercania:

12. Obecne prawodawstwo UE nie zawiera szczegółowych wymogów 
dotyczących uśmiercania ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim.

W przypadku innych gatunków przepisy zawierają wykaz dozwolonych 
metod, z których część została podważona naukowo ze względów 
związanych z dobrostanem zwierząt - takich jak stosowanie dwutlenku węgla 
w wysokim stężeniu u świń i ogłuszanie prądem drobiu w kąpieli wodnej.

W rzeźniach nadal dozwolone jest pod pewnymi warunkami stosowanie do 
przemieszczania zwierząt poganiaczy elektrycznych.

W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?

Tak Nie
Nie 

mam 
zdania

Należy zakazać ogłuszania prądem drobiu w kąpieli wodnej (po okresie 
przejściowym)

Należy zakazać stosowania dwutlenku węgla (CO2) w wysokim stężeniu, jako 
metody ogłuszania świń (po okresie przejściowym)

Należy zakazać stosowania poganiaczy elektrycznych w rzeźniach (po okresie 
przejściowym)

Należy przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące uśmiercania ryb 
utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, aby chronić ich dobrostan

Należy zakazać systematycznego zabijania jednodniowych piskląt płci męskiej 
(po okresie przejściowym).

Znakowanie dotyczące dobrostanu zwierząt

13. Czy unijny znak dobrostanu zwierząt byłby użytecznym narzędziem 
informowania konsumentów o tym, jak zwierzęta są traktowane?

Tak
Nie
Nie mam zdania

*

*

*

*

*

*
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Jeśli TAK, czy etykiety UE należałoby stosować:

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
mam 
zdania

do wszystkich produktów 
pochodzenia zwierzęcego 
wprowadzanych na rynek

tylko w odniesieniu do 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego, w przypadku 
których zastosowane normy 
dobrostanu wykraczają poza 
minimalne wymogi prawne UE

Jeśli TAK, to czy taki unijny znak dobrostanu zwierząt powinien:

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej 
się 

zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Nie 
mam 
zdania

ograniczać się do wskazania 
czy metoda chowu obejmuje 
system klatek czy nie?

opierać się na szerszych 
kryteriach dobrostanu 
zwierząt, w tym na 
wymogach dotyczących 
transportu i uboju zwierząt?

14. Czy są jakieś inne uwagi, którymi chcieliby Państwo się podzielić?
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